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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a  Dunamenti Modellező Baráti Kör Egyesület elnevezésű
civil szervezetet 13-02-0007198 szám alatt az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi.

1.) A szervezet neve: Dunamenti Modellező Baráti Kör Egyesület

2.) A szervezet rövidített neve: DMBK Egyesület

3.) A szervezet székhelye: 2120 Dunakeszi, Kálmán u. 19.

4.)  A képviselő  neve,  anyja  neve,  lakcíme,  adóazonosító  jele,  képviselet  módja  és  terjedelme,
képviselet megszűnésének időpontja  :

Pusztay  József  elnök,  anyja  neve:  Füzi  Erzsébet,  lakcíme:  2151  Fót,  Napfény  u.  3.,
adóazonosító jele: 8268503270, képviseleti joga: önálló és általános, 2022.02.05.

Csontó Gyula elnökségi tag, anyja neve: László Mária, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Kálmán u.
19., adóazonosító jele: 8381550866, képviseleti joga: önálló és általános, 2022.02.05.

Pethő  Attila  elnökségi  tag,  anyja  neve:  Vajay  Margit,  lakcíme:  2132  Göd,  Kinizsi  u.  22.,
adóazonosító jele: 8365422360, képviseleti joga: önálló és általános, 2022.02.05.

5.) A szervezet célja:
Az Egyesület célja a repülőmodellezés, mint technikai sport iránt érdeklődők összefogása. A
repülőmodellezés, mint sport népszerűsítése, a fiatalok nevelése.
Célja továbbá a rendszeres sportolás (versenyeztetés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen
igények  felkeltése,  tagjainak  nevelése,  a  társadalmi  öntevékenység  és  a  közösségi  élet
kibontakoztatása.
Az  Egyesület  működési  területén  elősegíti  az  oktatási  intézmények  tanulóinak,  továbbá  a
lakóterület fiataljainak testnevelési és sporttevékenységét, valamint együttműködik a sportot
támogató intézményekkel, szervezetekkel és magán vagy jogi személyekkel.

6.) A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.3. Sporttevékenység 
1.3.1. kód: 0300

7.) A létesítő okirat kelte: 2017. február 05.

8.) A szervezet formája: Egyesület

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az,
akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a
szervezet  ellen  a  végzés  hatályon  kívül  helyezése  iránt  a  szervezet  székhelye  szerint  illetékes
törvényszék előtt.  A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt  közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye, amely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A bíróság a végzést közzététel céljából továbbítja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.

I N D O K O L Á S 

Kérelmező jogi képviselő útján 2017. március 9. napján egyesület nyilvántartásba vétele iránti 
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kérelmet  nyújtott  be.  A  kérelemhez  csatolta  az  ügyvédi  meghatalmazást,  alakuló  ülés
jegyzőkönyvét,  jelenléti  ívet,  tagjegyzéket,  alapszabályt,  székhelyhasználat  jogcímét  igazoló
okiratot, továbbá tisztségviselő elfogadó nyilatkozatokat.

A  létesítő  okirat  és  mellékletei  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civiltv.), a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI.  törvényben  (Cnytv.),  illetve  a  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  3:63.-3:87.§-aiban,  az
előbbiekben nem szabályozott kérdésekben a 3:1.-3:48.§-aiban foglaltaknak megfelelnek, ezért a
törvényszék a Cnytv. 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás folytán a Cnytv. 30. § (1) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak  szerint  határozott  és az egyesület  nyilvántartásba  vételét
elrendelte.

A jogorvoslati jogról való tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (1) és (2) bekezdésen alapul. 

Budapest, 2017. március 10.

     dr. Kis Teréz
                                           bírósági titkár
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